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דית הו י ת  ו לאמנ קה   המחל

 ד"ר איליה רודוב ראש המחלקה:
 קאץ-פרופ' מאיה בלקירסקי פרופסור חבר:

ד"ר בתיה ברוטין, ד"ר איליה רודוב, ד"ר מרים  מרצה בכיר:
 ריינר

 ד"ר מור פרסיאדו מרצה:
ד"ר צבי אורגד, ד"ר אייל ברוך, ד"ר אליה ברטל,  עמית הוראה ב':

 סינמנס-ד"ר דפנה מרקמן
 jart.biu.ac.il כתובת אתר האינטרנט של המחלקה:

 jewish.studies@biu.ac.il דואר אלקטרוני:
 www.facebook.com/ewishart.biu פייסבוק

 0522680798, 03-5318413 טלפון:
 16.00 -ל  9.00ה' בין השעות -ימים א' שעות קבלת קהל:

 

 תחומי ההתמחות העיקריים של מרצי המחלקה:

אמנות בתי כנסת במזרח ובמערב אירופה,  צבי אורגדד"ר 
טכניקות באמנות, תרבות חזותית יהודית במזרח 

 ובמערב אירופה בראשית העת החדשה.  
התרבות החזותית של החסידות, סרטי אנימציה  קאץ:-פרופ' מאיה בלקירסקי

במזרח אירופה, המדיה והאמנות, פרשת 
החזותית, דרייפוס וביטוייה בתקשורת ואמנות 

 מזואולוגיה
אמנות של בני הדור השני והשלישי לשואה,  ד"ר בתיה בורטין:

 הנצחת השואה
החברה היהודית, אמנות יהודית ותרבות  ד"ר אייל ברוך:

 חומרית בתקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית
ארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה 

 ההלניסטית רומית וביזנטית, ראליה תלמודית
אמנות מודרנית על  זרמיה השונים, אמנות  אליה ברטל:ד"ר 

פוסט מודרנית, אמנות ישראלית, מחקר בין 
תחומי: אמנות וספרות, האסתטיקה ותרומתה 

 להתפתחות שיטות מחקר בתרבות החזותית
טיפול באמצעות אמנות חזותית, האמנות ככלי  סינמנס:-ד"ר דפנה מרקמן

 טיפולי
ומגדר, אמנות מודרנית, אמנות עכשווית אמנות  ד"ר מור פרסיאדו:

 בארצות הברית ובישראל, אמנות וזהות יהודית,
 אמנות השואה, אמנות וטראומה

אמנות ואדריכלות של בתי כנסת, התרבות  ד"ר איליה רודוב:
החזותית של יהודים באירופה, סמלים 

ואלגוריות באמנות, ייצוגי של השכינה באמנות , 
נוצרית, אמנות הדפוס כתב עברי באמנות 

 העברי הקדום.
 אמנות מודרנית, אמנות רוסית מודרנית, ד"ר מרים ריינר:

אמנות יהודית בעידן המודרני, יצירתו מוקדמת 
של מארק שאגאל, יצירתם של אמנים יהודים 

מזרח אירופה, אמנות -במזרח מרכז ודרום
 בתקופת השואה
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 (נ"ז) שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות

 נ"ז 46 – תואר ראשון מורחב

 21101001אשכול   'ב –' שנים א נ"ז  11 – חובה

קוד 
 קורס

סוג  סיור הסדנ סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
אי נת

 קדם

שם 
נושא 
 קדם

 הערה 

 - כללית לאמנות מבוא 21232
 בתקופת אירופאית אמנות

 הרנסנס

חלופי         1
לקורס 
21703 

 אמנות: ואשליה מציאות 21234
 17 - ה במאות אירופאית

 18 - וה

חליפי         1
לקורס 
21782 

 - כללית לאמנות מבוא 21701
 הביניים וימי העתיקה העת

1         

 -מבוא לאמנות כללית 21704
 מודרנית

1         

 מידע ועיבוד מקורות 21706
 האמנות בתולדות

 1        

         2 לניתוח יצירותמבוא  21707
 - יהודית לאמנות מבוא 21746

 הביניים וימי העתיקה העת
1         

 -מבוא לאמנות יהודית  21747
 19 -ציור ופיסול במאה ה

 20 -וראשית המאה ה

1         

אמנות בבתי כנסת:  21822
 אדריכלות ועיצוב פנים

1         

 היהודית הזהות שאלת 21867
 20-מאה הה באמנות

1         

ללא    מחלקתי סמינר 21994
 ניקוד

      

 

 21101010אשכול   ג'-שנים א' נ"ז  22או  21בחירה 

 "זנ 22נ"ז אז יש לקחת מקורסי הבחירה  5אם לוקחים מהסמינריונים 

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

הערה 
לתנאי 

 קדם
: 1933-1918 ברלין 21137

 חברה, אמנות
 ופוליטיקה

1         

: הזיכרון עם לחיות 21138
 לזכר אנדרטאות

 ובעולם בארץ השואה

1         

 היווני בעולם אדריכלות 21143
 והרומי

1         

זהות יהודית  21149
והאקספרסיוניזם 

 המופשט האמריקאי

1         
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 ותחילת פיקאסו 21148
 הקוביזם

1         

  סדנת: במוזיאון יום 21191
 אוצרות

   2      

: בשינוי אמנות 21196
 של המושגית האמנות

 השישים שנות
 והשבעים

2         

 כנסת בתי עיצוב 21198
 עתיקים

2         

חברתי,  ככלי האמנות 21261
 טיפוליחינוכי ו

2         

         1 במערב ואמנות הגות 21400
21401 Art, Culture, and 

Hasidism  )הקורס 
 )באנגלית יינתן

1         

 וספרות אמנות 21402
 את לתלות: ישראלית

 הקיר על השיר

1         

 וסרטים יהודים 21403
 בברית מצוירים

 המועצות

1         

 בתקופת אמנות 21404
 השואה

1         

         1 מודרניזם פוסט 21405
 לאמנות משכן: מוזיאון 21406

 ?יהודית
1         

 - דרייפוס משפט 21407
 חזותיים היבטים

 ותקשורתיים

1         

: החפץ את לעצב 21408
 ומנהג הלכה

1         

         1 ואן גוך וגוגן 21409
21900-

01 
 האמנות חלוצות

 הסיפור: הפמיניסטית
 היהודיות יותהאמנ של

 מתוקשב מלא 

אקסלוסיבי         1
21900-

02 

21900-
02 

 האמנות חלוצות
 הסיפור: הפמיניסטית

 היהודיות יותהאמנ של
 מתוקשב מלא

 אקסלוסיבי         1
21900-

01 

-יצירה יהודית בת  11977
 זמננו                                             

1         
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 21101011אשכול   ג' –שנים א'  נ"ז  8בחירה ממחלקות אחרות 

נ"ז בחירה ממחלקות בפקולטות יהדות, חברה ורוח. הקורסים והניקוד של כל קורס  8יש לקחת 
 מפורטים באילנט.

 21101012 אשכולג'   –נ"ז  שנים ב'  5או  6סמינריון 

 נ"ז בקורס בחירה  1נ"ז סמינריון ולהשלים  5נ"ז סה"כ  1סמינריון של  אם נלקח

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם נושא 
 קדם

הערה 
לתנאי 

 קדם
 אמנות -סמינריון 21197

 האמנות: בשינוי
 שנות של המושגית
 והשבעים השישים

  2    21706 
 
 
 
 

21707  
 

 מקורות
 ועיבוד
 מידע

 בתולדות
 האמנות

 מבוא
 לניתוח
 יצירות

 

עיצוב בתי  -סמינריון 21199
 כנסת עתיקים

  2    21706 
 
 
 
 

21707 

מקורות 
ועיבוד 
מידע 

בתולדות 
האמנות 

מבוא 
לניתוח 
 יצירות

 

 

 21101013אשכול  ג' -נ"ז שנים א'   6 עד סדנאות -בחירה 

 מספר נ"ז הנלקח מאשכול סדנאות נכלל במספר נ"ז של הבחירה 

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

הערה 
לתנאי 

 קדם
: חומרים הכרת - סדנה 21235

 בנייר פיסול
   2      

: חומרים הכרת - סדנה 21236
 באמנויות צבע

 פלסטיות

   1      

: חומרים הכרת - סדנה 21237
 'קולאז

   1      

 חובה -סיורים 

 סיורים במהלך התואר  6 -הסטודנט יצא  ל

סיורים. הודעה על מועדי הסיורים ויעדי הסיורים ימסרו מידי שנה במהלך  5מידי שנה מתקיימים 
 השנה 

 

 נ"ז 25 – דו ראשי מובנהתואר ראשון 
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תושב"ע , עם המחלקות: ביה"ס לחינוך כולל חינוך מיוחד, קרימינולוגיה, גיאוגרפיה, 
תנ"ך, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, מזרח תיכון, ספרות עם ישראל, ספרות תלמוד, 

 משווה, צרפתית, תולדות ישראל ויהדות בת זמננו, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח 

 21251001אשכול   'ב –' שנים א נ"ז  10 –חובה 

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

 הערה 

 - כללית לאמנות מבוא 21232
 בתקופת אירופאית אמנות

 הרנסנס

חלופי         1
לקורס 
21703 

 אמנות: ואשליה מציאות 21234
 17 - ה במאות אירופאית

 18 - וה

חליפי         1
לקורס 
21782 

 - כללית לאמנות מבוא 21701
 הביניים וימי העתיקה העת

1         

 -מבוא לאמנות כללית 21704
 מודרנית

1         

 מידע ועיבוד מקורות 21706
 האמנות בתולדות

 1        

         2 מבוא לניתוח יצירות 21707
 - יהודית לאמנות מבוא 21746

 הביניים וימי העתיקה העת
1         

 -מבוא לאמנות יהודית  21747
 19 -ציור ופיסול במאה ה

 20 -וראשית המאה ה

1         

אמנות בבתי כנסת:  21822
 אדריכלות ועיצוב פנים

1         

 

  21251010אשכול  ג'-נ"ז שנים א' 12או  11בחירה 

 "זנ 12נ"ז אז יש לקחת מקורסי הבחירה  3אם לוקחים מהסמינריונים 

וד 
 ורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

הערה לתנאי 
 קדם

: 1933-1918 ברלין 2113
 ופוליטיקה חברה, אמנות

1         

: הזיכרון עם לחיות 2113
 השואה לזכר אנדרטאות

 ובעולם בארץ

1         

 היווני בעולם אדריכלות 2114
 והרומי

1         

זהות יהודית  2114
והאקספרסיוניזם 

 המופשט האמריקאי

1         

         1 הקוביזם ותחילת פיקאסו 2114
  סדנת: במוזיאון יום 2119

 אוצרות
   2      
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 האמנות: בשינוי אמנות 2119
 שנות של המושגית
 והשבעים השישים

2         

         2 עתיקים כנסת בתי עיצוב 2119
חברתי,  ככלי האמנות 2126

 טיפוליחינוכי ו
2         

         1 במערב ואמנות הגות 2140
2140 Art, Culture, and 

Hasidism  )יינתן הקורס 
 )באנגלית

1         

: ישראלית וספרות אמנות 2140
 הקיר על השיר את לתלות

1         

 מצוירים וסרטים יהודים 2140
 המועצות בברית

1         

         1 השואה בתקופת אמנות 2140
         1 מודרניזם פוסט 2140
 לאמנות משכן: מוזיאון 2140

 ?יהודית
1         

 היבטים - דרייפוס משפט 2140
 ותקשורתיים חזותיים

1         

 הלכה: החפץ את לעצב 2140
 ומנהג

1         

         1 ואן גוך וגוגן 2140
 היהודית הזהות שאלת 2186

 20-המאה ה באמנות
1         

21900
0 

 האמנות חלוצות
 של הסיפור: הפמיניסטית

 היהודיות יותהאמנ
 מתוקשב מלא 

אקסלוסיבי         1
21900-02 

21900
0 

 האמנות חלוצות
 של הסיפור: הפמיניסטית

 היהודיות יותהאמנ
 מתוקשב מלא

 אקסלוסיבי         1
21900-01 

         1 זמננו                                             -יצירה יהודית בת  1197
 

 21251012אשכול  ג'   –נ"ז  שנים ב'  3או  4סמינריון 

 נ"ז בקורס בחירה  1נ"ז סמינריון ולהשלים  3נ"ז סה"כ  1סמינריון של  אם נלקח

ד 
 רס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם נושא 
 קדם

הערה 
לתנאי 

 קדם
: בשינוי אמנות -סמינריון 211

 של המושגית האמנות
 והשבעים השישים שנות

  2    21706 
 
 
 
 

21707  
 

 מקורות
 ועיבוד
 מידע

 בתולדות
 האמנות

 מבוא
 לניתוח
 יצירות

 

בתי עיצוב  -סמינריון 211
 כנסת עתיקים

  2    21706 
 

מקורות 
ועיבוד 
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21707 

מידע 
בתולדות 
האמנות 

מבוא 
לניתוח 
 יצירות

 

 21251013אשכול  ג' -נ"ז שנים א'   5 עד סדנאות

 מספר נ"ז הנלקח מאשכול סדנאות נכלל במספר נ"ז של הבחירה

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

הערה 
לתנאי 

 קדם
: חומרים הכרת - סדנה 21235

 בנייר פיסול
   2      

: חומרים הכרת - סדנה 21236
 פלסטיות באמנויות צבע

   1      

: חומרים הכרת - סדנה 21237
 'קולאז

   1      

 

 חובה -סיורים 

 סיורים במהלך התואר  5 -הסטודנט יצא  ל

סיורים. הודעה על מועדי הסיורים ויעדי הסיורים ימסרו מידי שנה במהלך  5מידי שנה מתקיימים 
 השנה 

 

 נ"ז 27 –מובנה לא דו ראשי תואר ראשון 

 כל מחלקה ממחלקות האוניברסיטהעם 

 21261001אשכול  'ב –' נ"ז שנים א 10 –חובה 

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

 הערה 

 - כללית לאמנות מבוא 21232
 בתקופת אירופאית אמנות

 הרנסנס

חלופי         1
לקורס 
21703 

 אמנות: ואשליה מציאות 21234
 17 - ה במאות אירופאית

 18 - וה

חליפי         1
לקורס 
21782 

 - כללית לאמנות מבוא 21701
 הביניים וימי העתיקה העת

1         

 -מבוא לאמנות כללית 21704
 מודרנית

1         

 מידע ועיבוד מקורות 21706
 האמנות בתולדות

 1        

         2 מבוא לניתוח יצירות 21707
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 - יהודית לאמנות מבוא 21746
 הביניים וימי העתיקה העת

1         

 -מבוא לאמנות יהודית  21747
 19 -הציור ופיסול במאה 
 20 -וראשית המאה ה

1         

אמנות בבתי כנסת:  21822
 אדריכלות ועיצוב פנים

1         

 

 21261010אשכול   ג'-שנים א' נ"ז  14או  13בחירה 

 "ז נ14נ"ז אז יש לקחת מקורסי הבחירה  3אם לוקחים מהסמינריונים 

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

הערה 
 לתנאי קדם

: 1933-1918 ברלין 21137
 ופוליטיקה חברה, אמנות

1         

: הזיכרון עם לחיות 21138
 השואה לזכר אנדרטאות

 ובעולם בארץ

1         

 היווני בעולם אדריכלות 21143
 והרומי

1         

זהות יהודית  21149
והאקספרסיוניזם 

 האמריקאיהמופשט 

1         

         1 הקוביזם ותחילת פיקאסו 21148
  סדנת: במוזיאון יום 21191

 אוצרות
   2      

 האמנות: בשינוי אמנות 21196
 שנות של המושגית
 והשבעים השישים

2         

         2 עתיקים כנסת בתי עיצוב 21198
חברתי,  ככלי האמנות 21261

 טיפוליחינוכי ו
2         

         1 במערב ואמנות הגות 21400
21401 Art, Culture, and 

Hasidism  )יינתן הקורס 
 )באנגלית

1         

: ישראלית וספרות אמנות 21402
 הקיר על השיר את לתלות

1         

 מצוירים וסרטים יהודים 21403
 המועצות בברית

1         

         1 השואה בתקופת אמנות 21404
         1 מודרניזם פוסט 21405
 לאמנות משכן: מוזיאון 21406

 ?יהודית
1         

 היבטים - דרייפוס משפט 21407
 ותקשורתיים חזותיים

1         

 הלכה: החפץ את לעצב 21408
 ומנהג

1         

         1 ואן גוך וגוגן 21409
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 היהודית הזהות שאלת 21867
 20-המאה ה באמנות

1         

21900-
01 

 האמנות חלוצות
 של הסיפור: הפמיניסטית

 היהודיות יותהאמנ
 מתוקשב מלא 

אקסלוסיבי         1
21900-02 

21900-
02 

 האמנות חלוצות
 של הסיפור: הפמיניסטית

 היהודיות יותהאמנ
 מתוקשב מלא

 אקסלוסיבי         1
21900-01 

         1 זמננו                                             -יצירה יהודית בת  11977
 

 21261012אשכול  ג'   –שנים ב'  נ"ז   3או  4סמינריון 

 נ"ז בקורס בחירה  1להשלים נ"ז סמינריון יש  3נ"ז סה"כ  1ן של סמינריו אם נלקח

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

הערה 
לתנאי 

 קדם
: בשינוי אמנות -סמינריון 21197

 של המושגית האמנות
 והשבעים השישים שנות

  2    21706 
 
 
 
 

21707  
 

 מקורות
 ועיבוד
 מידע

 בתולדות
 האמנות

 מבוא
 לניתוח
 יצירות

 

עיצוב בתי כנסת  -סמינריון 21199
 עתיקים

  2    21706 
 
 
 
 

21707 

מקורות 
ועיבוד 
מידע 

בתולדות 
האמנות 

מבוא 
לניתוח 
 יצירות

 

 

 21261013אשכול  ג' -נ"ז שנים א'   5סדנאות  -בחירה 

 מספר נ"ז הנלקח מאשכול סדנאות נכלל במספר נ"ז של הבחירה 

קוד 
 קורס

סוג  סיור סדנה סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס
תנאי 
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם 
נושא 
 קדם

הערה 
לתנאי 

 קדם
: חומרים הכרת - סדנה 21235

 בנייר פיסול
   2      

 צבע: חומרים הכרת - סדנה 21236
 פלסטיות באמנויות

   1      

: חומרים הכרת - סדנה 21237
 'קולאז

   1      

 

 חובה -סיורים 
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 סיורים במהלך התואר  5 -הסטודנט יצא  ל

סיורים. הודעה על מועדי הסיורים ויעדי הסיורים ימסרו מידי שנה במהלך  5מידי שנה מתקיימים 
 השנה 

 

  שלישיתואר 

  קורסים -חובות 

 בתיאום עם המנחה.ם בציון עובר קורסי –נ"ז  6

 בהתאם לנושא עבודת הדוקטורט ובתיאום עם המנחהבציון מספרי שפה זרה נוספת 

 התאם לדרישות האוניברסיטה בציון מספרי ואנגלית בלימודי יסוד ויהדות  

 –ו  1שנה - 21996סמינר מחלקתי במהלך שתי שנות לימודים לתואר בציון עובר (קורסים 
 2שנה  – 21997

 


	המחלקה לאמנות יהודית

